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UNIFORMITAT ESPECÍFICA ZONES FREDES 
 

En data 18 de desembre hem adreçat escrit 

al Director General de la Policia per tal d’ 
exposar-li tot un seguit de mancances en la 
uniformitat específica dels agents del Cos 
de Mossos d’ Esquadra que ha de 
desenvolupar el seu servei a les 
denominades “Zones Fredes” de Catalunya. 
 

Des de fa unes setmanes s’està efectuant el lliurament de dos (2) parells de mitjons, 

una (1) samarreta tèrmica i un (1) tapaboques als agents destinats a les zones 
fredes del territori de Catalunya. Tot i això, no s’ha lliurat aquest material als agents 

destinats a Vic, Manresa i Igualada, als quals únicament s’han lliurat els mitjons. 
 
Tot i que valorem positivament el lliurament d’aquestes peces als agents que ho 

necessiten, volem remarcar que ho considerem totalment insuficient i que amb aquests 
elements no s’ha donat una solució definitiva a la situació que pateixen alguns agents, 

ateses les condicions amb les que han de treballar. 
 

Fins que no es disposi d’una uniformitat específica adient per als agents destinats a les 
zones de fred, demanem que amb la màxima urgència es lliurin als agents que 
efectuen tasques de Seguretat Ciutadana, tant de Nivell 1 com Nivell 2, la 

mateixa uniformitat específica de la que disposen els agents destinats a 
l’especialitat de Trànsit. Aquestes peces són:  

• Folre polar que substitueix la camisa. 
• Samarreta interior tèrmica. 
• Guants d’hivern impermeables. 

• Pantalons d’hivern 
• Jaqueta anorak termoaïllant amb caputxa. 

• Botes d’hivern. 
 

No entenem que es continuï sense dotar els pocs agents destinats a les comarques 
afectades d’una uniformitat adequada per a desenvolupar la seva feina amb unes 
condicions dignes i amb garanties pel que fa a la seva salut i seguretat.   

 
En definitiva, reclamem que els agents destinats a les zones més fredes del 

territori se’ls doti d’una uniformitat adient per a desenvolupar la seva tasca, 
tenint en compte les condicions climatològiques que han de patir.  I, per 

descomptat, demanem que es faci també el lliurament de la samarreta i el 
tapaboques als agents destinats a Manresa, Vic i Igualada. 
 

Barcelona, a 23 de desembre de 2014 
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